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ROZDÍLOVÁ TABULKA ZAPRACOVÁNÍ PŘEDPISŮ EU DO NÁVRHU ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ NĚKTERÉ ZÁKONY V OBLASTI PENĚŽNÍHO OBĚHU A 

DEVIZOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A KTERÝM SE ZRUŠUJE ZÁKON Č. 219/1995 SB., DEVIZOVÝ ZÁKON, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 

 

Navrhovaný předpis ČR 

Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 

Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

Odpovídající předpis EU 

 

Ustanovení  Obsah CELEX Ustanovení Obsah 

§ 28 odst. 1 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

hmotnou nebo nehmotnou reprodukci tuzemské nebo 

cizozemské bankovky nebo mince anebo předmět, který ji 

úpravou napodobuje, 

a) zhotoví, aniž by byla splněna technická kritéria stanovená 

prováděcím právním předpisem vydaným k provedení § 14 

nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o 

medailích a žetonech podobných euromincím4), nebo 

b) prodá, doveze, přechovává nebo rozšiřuje v rozporu s § 14 

odst. 2. 

32004R2182 

32004R2183 

Článek 6 odst. 1 1. Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí za 

porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou 

všechna opatření nezbytná k zajištění jejich 

uplatňování. Sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. 

§ 28a odst. 1 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 

dopustí správního deliktu tím, že hmotnou nebo nehmotnou 

reprodukci tuzemské nebo cizozemské bankovky nebo mince 

anebo předmět, který ji úpravou napodobuje, 

a) zhotoví, aniž by byla splněna technická kritéria 

stanovená prováděcím právním předpisem vydaným 

k provedení § 14 nebo přímo použitelným předpisem 

Evropské unie o medailích a žetonech podobných 

euromincím4), nebo 

b) prodá, doveze, přechovává nebo rozšiřuje v rozporu s § 14 

odst. 2. 

32004R2182 

32004R2183 

Článek 6 odst. 1 1. Členské státy stanoví pravidla týkající se sankcí za 

porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou 

všechna opatření nezbytná k zajištění jejich 

uplatňování. Sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. 
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§ 29 odst. 1 a 2 (1) Směnárník nebo právnická osoba se dopustí správního 

deliktu tím, že  

a) v rozporu s § 12 odst. 2 písm. a) nebo přímo použitelným 

předpisem Evropské unie, kterým se stanoví opatření nutná 

k ochraně eura proti padělání5), nezadrží podezřelé bankovky 

nebo mince, nebo 

b) v rozporu s § 12 odst. 2 písm. c) nebo přímo použitelným 

předpisem Evropské unie, kterým se stanoví opatření nutná 

k ochraně eura proti padělání5), bez zbytečného odkladu po 

zadržení nepředá podezřelé bankovky nebo mince České 

národní bance. 

 

(2) Úvěrová instituce provádějící pokladní operace, 

zpracovatel tuzemských bankovek a mincí, směnárník, 

provozovatel kasina, držitel poštovní licence nebo zvláštní 

poštovní licence podle zákona o poštovních službách, a dále 

platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého 

rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel 

elektronických peněz malého rozsahu, u nichž při poskytování 

platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz 

dochází k vracení přijatých bankovek nebo mincí do oběhu, se 

dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 33 odst. 1 

nezajistí, aby osoby, které při zpracování tuzemských 

bankovek a mincí posuzují jejich pravost nebo vracejí přijaté 

bankovky nebo mince do oběhu, byly držiteli osvědčení o 

absolvování odborného kurzu o rozpoznávání bankovek a 

mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování, vydaného 

Českou národní bankou nebo osobou jí k tomu pověřenou. 

32001R1338 

32001R1339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32001R1338 

32009R0044 

32001R1339 

32009R0045 

Článek 6 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 6 odst. 1 

2. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, 

aby zajistily, že organizacím uvedeným v odstavci 1, 

které nesplní svou povinnost podle uvedeného 

odstavce, budou uloženy účinné, přiměřené a 

odrazující 

sankce. 

 

 

 

 

 

 

1. Úvěrové instituce a všechny ostatní instituce, které se 

účastní třídění a veřejné distribuce bankovek a mincí v 

rámci své profesionální činnosti, včetně organizací, 

jejichž činnost spočívá ve výměně bankovek a mincí 

různých měn, například směnáren, jsou povinny 

stahovat z oběhu všechny jimi přijaté eurobankovky a 

mince, o kterých vědí nebo mají dostatečné důvody se 

domnívat, že jsou to padělky. Ihned je předají 

příslušným vnitrostátním orgánům. 

32001R1338 

 

Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání.  

32009R0044 

 

Nařízení Rady (ES) č. 44/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti 

padělání. 

32001R1339 

 

Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001ze dne 28. června 2001, kterým se rozšiřuje účinnost nařízení (ES), kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti 

padělání na členské státy, které nepřijaly euro jako jejich společnou měnu.  

32009R0045 Nařízení Rady (ES) č. 45/2009 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1339/2001, kterým se rozšiřuje účinnost nařízení (ES) 

1338/2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání na členské státy, které nepřijaly euro jako jejich společnou měnu.  

32004R2182 Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím. 

32004R2183 Nařízení Rady (ES) č. 2183/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost nařízení (ES) č. 2182/2004 

o medailích a žetonech podobných euromincím 
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